
 

 

 

 ביאורים לכמה מדברי המסורה בפרשת ויגש

 

   ".(חסר ו') נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו והקול" – מה/טז] 1[
  

 נראה לפרש כי המצרים שנאו את העברים (עיין מג/לב) ולכן אמרו דבר זה ברכילות ולשון הרע,  

בה "וייטב בעיני פרעה" והוא פלא. (ע"ע בראשית כז/כב וכן (קול חסר) אבל אח"כ נתהפך ע"י ה' לטו

 על שמות ד/ח יט/טז, אשר בכולם תיבת "קול" באה בלי ו') 

  

 

 עיין זהר א/רי:  –"ואתה צויתה" (בתוספת אות ה')  – מה/יט] 2[

  

  

 

 

 אוצרות התורה / הדרת תורה פרשת ויגש

 

  :ר (צג, ד), יח. "ויגש אליו יהודה". אמרו בב"דבראשית מ א.

 והנה:   –". אם למלחמה אני בא, אם לפיוס אני בא, אם לתפלה אני בא"    

 

   366בסה"כ = )  47) אליו" ( 319"ויגש" () 1(

 .  366בסה"כ = ) 156( יוסף )57(נגד  )153(למלחמה      
 

 .  366בסה"כ = ) 47) אליו" (319"ויגש () 2(         

   366בסה"כ = ) 186(  ליוסף)  180( בשני יודי"ן]  [כך הכתיב הנכון, לאלפיס     
 

   366בסה"כ = ) 47) אליו" (319"ויגש () 3(         

 .  366בסה"כ =  עם הכולל) ו 25(אחיו  )170(לפני  )170(לפלל               

  

 

ה  בראשית מד, יח. "ויגש אליו יהודה". כתב "בעל הטורים": "סופי תיבות 'שוה'. שאמר לו אני שו  .ב

לך, שכמו שאתה מלך, גם אני מלך. ועל זה דורש במדרש (ב"ר צג, ב) 'כי הנה המלכים נועדו' (תהלים  

 : (גרינולד ז"ל) הוסיף ר' עזרא –מח, ה)" עכ"ל. 
 

 .  397בסה"כ = ) ועה"כ 30) יהודה (47) אליו (319"ויגש (
 

 . 397בסה"כ  = הם ) ועוד ט"ז אותיות המלים הללו, 136) נועדו" (145) המלכים ( 70) הנה ( 30"כי (



  

בראשית מה, יד. [ויפול על צוארי בנימן (בנימין) אחיו ויבך] ובנימן בכה על צואריו". מובא בזוהר  .ג

 (ח"א דף רט ע"ב) "ר' יצחק אמר הא אוקמוה דבכה על מקדש ראשון ועל מקדש שני" עכ"ל  
  

. וכיון שהמלה 827) הם בסה"כ 500) רש (111) אלף (12() וו 204מלת "צואר" במילוי: צדיק (

 .  1806הם = )  152. ועוד "בנימן" הבוכה (1654בלשון רבים, ב' פעמים "צואר" הם 
 

 . 1806ם הכולל = . וע 1805) הם 360) שני (444) מקדש (557) ראשון (444מקדש (

 

  

ה לו ע"ב) "ראוי היה יוסף לצאת ממנו בראשית מו, כא. שמותיהם של בני בנימין. וחז"ל אמרו (סוט .ד

י"ב שבטים כדרך שיצאו מיעקב אביו וכו' [ובחטאו קיפח מהם עשרה] ואעפ"כ יצאו מבנימין אחיו,  

 וכולן נקראו על שמו" [עיי"ש פרטיהם, ע"פ בראשית מו, כא]: 
  

) ראש 19י () אח 210) נעמן (420) גרא (333) אשבל (222) בכר (102) בלע ( 162) בנימין (68ובני (

   .2370בסה"כ ) 211) וארד (138) חפים (170) מפים (501(
  

. וכיון שמדובר בעשרה  237) בסה"כ 85) פה (120) סמך (12) וו ( 20[מילוי אותיות "יוסף"] יוד (

   .2370הם ,  237שעמדו תחתיו, י' פעם 

  

 


